Multivitamin 50+ kapszula
Gingko bilobával és halolajjal
Étrend-kiegészítő termék
A B2-, B6-, B12-, és C-vitamin, valamint a niacin részt vesz a normál energiatermelő anyagcserefolyamatokban. Az A-, B6-, C- és D-vitamin, valamint a folsav hozzájárul az immunrendszer normál
működéséhez. A B1-, B2-, B12-, és C-vitamin, valamint a niacin, hozzájárul az idegrendszer normál
működéséhez. A B6-vitamin, valamint a folsav és a niacin hozzájárul a fáradtság és kifáradás
csökkentéséhez. A B1-, B6-, B12-, és C-vitamin, valamint a niacin és a folsav hozzájárul a normál
pszichológiai funkció fenntartásához. A B2- és az E-vitamin, valamint a cink hozzájárul a sejtek oxidatív
stresszel szembeni védelméhez. Az A-, és a B2-vitamin, valamint a niacin hozzájárul a nyálkahártyák normál
állapotának a fenntartásához. A D-vitamin hozzájárul a normál csontozat és fogazat fenntartásához. A cink
hozzájárul a normál szellemi működéshez, valamint a haj, a bőr és a köröm normál állapotának a
fenntartásához. Az EPA és DHA hozzájárul a szív megfelelő működéséhez. A kedvező hatás 250 mg EPA és
DHA napi bevitelével érhető el. A Ginkgo biloba hatóanyagai (ginkgoflavonoidok) hozzájárulnak a normál
vérkeringéshez, beleértve az agyi keringést, valamint a megfelelő szellemi teljesítőképesség, például a
memória fenntartásához. A fokhagyma kedvezően befolyásolja a vérzsír- és koleszterinszintet, valamint
hozzájárul az immunrendszer, a szív- és érrendszer megfelelő működéséhez.
Adagolás: naponta 1 kapszula folyadékkal lenyelve.
Figyelmeztetés: Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! A készítmény nagyobb mennyiségben alkalmazva
növelheti a véralvadási időt. Véralvadást befolyásoló gyógyszert szedőknél alkalmazása nem javasolt.
Fogyasztása terheseknek, szoptató anyáknak, kisgyermekeknek, valamint az összetevőkkel szembeni
túlérzékenység esetén nem javasolt. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes
étrendet és az egészséges életmódot.
Összetevők (1 kapszulára): halolaj (27%), zselatin, cink-glükonát, nedvesítőszer (glicerin), szójababolaj,
aszkorbinsav, nikotinsav, tisztított víz, DL-alfa-tokoferil-acetát, fényezőanyag (méhviasz), Ginkgobiloba levél
kivonata (0,67%), tiamin-hidroklorid, fokhagymakivonat (0,27%), riboflavin, retinil-palmitát, színezékek
(sárga vas-oxid, vörös vas-oxid), cianokobalamin, piridoxin-hidroklorid, pteroilmonoglutaminsav,
kolekalciferol.
Hatóanyag a napi adagban (1 kapszula): A-vitamin: 800 µg (100%*), B1-vitamin: 1,4 mg (127,3%*), B2vitamin: 1,6 mg (114,3%*), B6-vitamin: 1 mg (71,4%*), B12-vitamin: 1 µg (40%*), C-vitamin: 30 mg
(37,5%*), D-vitamin: 5 µg (100%*), E-vitamin: 10 mg (83,3%*), folsav: 200 µg (100%*), niacin: 18 mg
(112,5%*), cink: 15 mg (150%*), halolaj: 200 mg, ebből EPA: 36 mg és DHA: 24 mg, Ginkgobiloba levél
kivonat: 5 mg ebből ginkgoflavanoidok: 1,2 mg és terpén-laktonok:
0,3 mg, fokhagymakivonat: 2 mg.
*NRV= a felnőttek számára javasol napi beviteli refe-rencia érték.
Nettó tömeg: 43,2 g (60 x 720 mg lágyzselatin kapszula)
Minőségét megőrzi: a csomagoláson jelzett hónap végéig (hónap, év).
Tárolás: legfeljebb 25 °C-on, fénytől védett, száraz helyen, gyermekek elől elzárva.
Forgalmazza:
Natureland Egészségcentrum Zrt.,
3060 Pásztó, NATURLAND Park
www.naturland.hu

